
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

Στην Αθήνα, σήμερα την .................-........-............ μεταξύ αφενός τ..... 

.................................................................................................. του ...................................................... 

με Α.Δ.Τ. ..........................., Α.Φ.Μ. .................................. – Δ.Ο.Υ. ......................................., 

κατοίκου ................................................., οδός ................................., αριθμός .........., καλούμεν..... 

εφεξής χάριν συντομίας «ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ» και αφετέρου της ………………………………….. 

Α.Φ.Μ. ……………. – Δ.Ο.Υ. …………… κατοίκου ………….. οδός …………….  αριθμός 

……….. καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «ΕΚΔΟΧΕΑΣ», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία 

αποδεκτά τα κάτωθι: 

1. Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας .................................. 

αυτοκινήτου, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία 

«...................................................................» και συνεπεία τροχαίου ατυχήματος που συνέβη την 

...............-.............-............, υπέστη υλικές ζημίες από το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας 

..................................... αυτοκίνητο (υπαίτιο), το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρία 

με την επωνυμία «...................................................................», ότι ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ είναι αναίτιος για 

την πρόκληση του ατυχήματος και έχει αξίωση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία του 

υπαιτίου (ή/και από την ασφαλιστική του εταιρία σε περίπτωση υπαγωγής της ζημίας στο σύστημα 

φιλικού διακανονισμού) και μέχρι και σήμερα δεν έχει αποζημιωθεί. 

2. Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ δηλώνει ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ότι με το παρόν εκχωρεί και 

μεταβιβάζει στον ΕΚΔΟΧΕΑ την απαίτηση και την αξίωσή του, τη θετική και αποθετική ζημία 

(ενδεικτικά, ουχί περιοριστικά, τη δαπάνη επισκευής, τη μείωση αξίας, την ηθική βλάβη, τις 

ημεραργίες), τα σχετικά προσωπικά και πραγματικά δικαιώματά του (και σε περίπτωση δικαστικής 

διεκδίκησης το κεφάλαιο, τους τόκους και τη δικαστική δαπάνη που οριστεί με δικαστική απόφαση) 

κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαιτίου (ή/και κατά της ασφαλιστικής του εταιρίας, σε 

περίπτωση υπαγωγής της ζημίας στο σύστημα φιλικού διακανονισμού). Ο ΕΚΔΟΧΕΑΣ με την 

υπογραφή του παρόντος αποδέχεται την εκχώρηση και καθίσταται μοναδικός δικαιούχος των 

εκχωρούμενων δικαιωμάτων, απαιτήσεων και αξιώσεων του ΕΚΧΩΡΗΤΗ και δύναται, να προβεί σε 

όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, εξώδικες ή δικαστικές, για την διεκδίκηση της ανωτέρω 

αποζημίωσης και ειδικότερα: 

α. να εμφανιστεί στην ανωτέρω ασφαλιστική εταιρία, να συμβιβάζεται, να διαπραγματεύεται και να 

συμφωνεί κατά την ελεύθερη κρίση του τους όρους και το ύψος της αποζημίωσης.  

β. να ασκήσει κάθε ένδικο βοήθημα και μέσο εναντίον τους προς είσπραξη της αποζημίωσης, 

διορίζοντας πληρεξούσιο δικηγόρο της ελεύθερης επιλογής του, ο οποίος να ασκήσει μια ή 

περισσότερες αγωγές, επ’ ονόματι του ΕΚΧΩΡΗΤΗ είτε επ’ ονόματί του. 

γ. να υπογράψει οποιοδήποτε ιδιωτικό συμφωνητικό, εξοφλητική απόδειξη, δήλωση και έγγραφο 

απαιτηθεί, να παραιτείται από το δικόγραφο και το δικαίωμα άσκησης αγωγής αποζημίωσης, ακόμα 

και να περιορίζει το ύψος συμβιβαστικά της αποζημίωσης που τυχόν επιδικαστεί με δικαστική 

απόφαση (αποδεχόμενος μείωση τόκων ή/και κεφαλαίου), καθώς και από οποιαδήποτε άλλο 

δικαίωμα του ΕΚΧΩΡΗΤΗ. 

δ. να υποβάλλει αιτήσεις σε οποιαδήποτε εταιρία, φορέα και αρχή, να λαμβάνει αντίγραφα του 

Δελτίου Τροχαίου Ατυχήματος, της Δήλωσης Ατυχήματος, της Φιλικής Δήλωσης, της 

πραγματογνωμοσύνης και φωτογραφιών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου περιλαμβάνεται 

στον φάκελο ζημίας από την ασφαλιστική εταιρία του ΕΚΧΩΡΗΤΗ ή από την υπαίτια ασφαλιστική 

εταιρία, υπογράφοντας κάθε έγγραφο απαιτηθεί προς το σκοπό συλλογής των εγγράφων και 

αποδεικτικών στοιχείων για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης. 

ε. να υπογράψει το έντυπο έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα επίλυσης διαφοράς με 

διαμεσολάβηση κατ’ άρθρο 3§2 Ν. 4640/2019 – Φ.Ε.Κ. Α΄ 190/30-11-2019). 

στ. να υπογράφει το έντυπο προσωπικών δεδομένων και να δηλώνει ότι ενημερώθηκε και να παρέχει 

την συγκατάθεση στην καταβάλλουσα ασφαλιστική εταιρία να διατηρεί, να επεξεργάζεται και να 

διαβιβάζει σε εποπτικές αρχές ή δικαστικές αρχές ή συνεργάτες της για όσο χρονικό διάστημα 

κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών της και για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων της ενώπιον των δικαστηρίων και των αρμοδίων αρχών όλα τα προσωπικά και μη 

δεδομένα και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με αφορμή το προαναφερόμενο συμβάν. Επίσης να 

δηλώσει ότι του γνωστοποιήθηκε από την ασφαλιστική εταιρία το δικαίωμα να αιτηθώ να αποκτήσω 



πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που αυτή τηρεί, καθώς και να ζητήσω τη διόρθωση, 

διαγραφή τους και τον περιορισμό επεξεργασία τους. 

3. Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ με την υπογραφή του παρόντος παραιτείται από κάθε δικαίωμα υπαναχώρησης 

από το παρόν, διαπραγμάτευσης του ποσού της αποζημίωσης και είσπραξης της αποζημίωσης από 

τους υπόχρεους σε αυτή.  

4. Ο ΕΚΔΟΧΕΑΣ έχει δικαίωμα να αναγγείλει την εκχώρηση προς τους υπόχρεους σε αποζημίωση 

(είτε στην υπαίτια ασφαλιστική εταιρία ή/και στην ασφαλιστική εταιρία του ΕΚΧΩΡΗΤΗ σε 

περίπτωση υπαγωγής της ζημίας στο σύστημα φιλικού διακανονισμού) και να εισπράξει και να 

κρατήσει την αποζημίωση.  

4. Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ δηλώνει ότι σε περίπτωση που δεν εγκριθεί και δεν καταβληθεί αποζημίωση από 

την ασφαλιστική εταιρία ή εγκριθεί ποσό μικρότερο από το ποσό της δαπάνης επισκευής του 

αυτοκινήτου του (το οποίο προκύπτει από τα εκδοθέντα τιμολόγια ή τη προσφορά επισκευής της 

οποίας έλαβε γνώση με την υπογραφή του παρόντος) υποχρεούται ο ίδιος στην καταβολή της 

δαπάνης επισκευής ή σε περίπτωση έγκρισης μικρότερου ποσού σε καταβολή του υπολειπόμενου 

ποσού στον ΕΚΔΟΧΕΑ. 

6. Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ παρέλαβε το όχημα ανεπιφύλακτα, κατόπιν ελέγχου και διαπίστωσε την πλήρη 

και άρτια επισκευή του και δηλώνει ότι δεν έχει ούτε διατηρεί κάποια άλλη απαίτηση κατά του 

ΕΚΔΟΧΕΑ και της καταβάλλουσας ασφαλιστικής εταιρίας από αυτή την αιτία και δηλώνει ρητά, 

ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν επιθυμεί η καταβολή της αποζημίωσης να γίνει σε τηρούμενο 

λογαριασμό τραπέζης του ούτε να εκδοθεί στο όνομά του δίγραμμη επιταγή από την ασφαλιστική 

εταιρία, αλλά ορίζει τον ΕΚΔΟΧΕΑ δεκτικό καταβολής, σύμφωνα με όσα περί απόσβεσης, ενοχής, 

εντολής, καταβολής και αντιπροσώπευσης ορίζει ο Αστικός Κώδικας, συναινεί και δίδει την εντολή 

να κατατεθεί η εκχωρούμενη αποζημίωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΚΔΟΧΕΑ υπ’ 

αριθμόν…………………………………….  της τράπεζας…………  (ή όποιον άλλον ορίσει ο 

ΕΚΔΟΧΕΑΣ κατά την ελεύθερη επιλογή του) είτε να παραλάβει την δίγραμμη επιταγή, η οποία να 

εκδοθεί επ’ ονόματι του ΕΚΔΟΧΕΑ και να την εμφανίσει στην τράπεζα, να την οπισθογραφήσει και 

να την εισπράξει, υπογράφοντας κάθε έγγραφο απαιτηθεί και προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες, έστω και εάν ρητά δεν κατονομάζονται στο παρόν.  

7. Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ και ο ΕΚΔΟΧΕΑΣ δηλώνουν ότι με την καταβολή της αποζημίωσης (είτε με 

μετρητά, είτε με δίγραμμη επιταγή είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα αποδεικνύεται 

από το σχετικό παραστατικό και το οποίο θα αποτελεί πλήρη και αδιαμφισβήτητη απόδειξη για τη 

γενόμενη καταβολή και ολοσχερής εξόφληση της απαίτησης) εξοφλούν πλήρως και ολοσχερώς κάθε 

απαίτηση προερχόμενη από την ανωτέρω αιτία, η οποία εξόφληση ισχύει κατά πάντων και ιδίως 

κατά της καταβάλλουσας ασφαλιστικής, του οδηγού και του ιδιοκτήτη του υπαιτίου οχήματος και 

κάθε άλλο κατά νόμο υπόχρεο και καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση έχουν ή διατηρούν για την 

ανωτέρω αιτία, προβαίνοντας δε σε άφεση χρέους. 

 

Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ                     Ο ΕΚΔΟΧΕΑΣ 

 


